O NÁS
Jsme akreditovaná

zkušební laboratoř,

specializující se na měření vzduchotechnických zařízení:
•

větrací a rekuperační jednotky

•

systémy větrání pro občanské a průmyslové stavby,
rodinné domy a byty, velkokuchyně

•

ventilátory

•

vzduchotechnická potrubí, klapky, clony, filtry…

CO NABÍZÍME
•

měření aerodynamických, termodynamických, akustických, elektrických a mechanických
parametrů vzduchotechnických zařízení dle příslušných norem v rozsahu akreditace

•

měření relevantních veličin v oboru vzduchotechniky dle zadání zákazníka
(mimo rozsah akreditace)

•

měření akustických parametrů zařízení nejen z oblasti vzduchotechniky

•

zpracování a vydání akreditovaného zkušebního protokolu s celosvětovou platností

•

pomoc při získání oborových a specializovaných certifikátů (Passive House Institute, Eurovent, Nová zelená úsporám…)

(více než 100 ekonomik – signatáři ILAC-MRA)

www.air-lab.cz

HISTORIE
•

2013 – založení společnosti Air-lab, spol. s r.o.

•

od roku 2014 – držitel Osvědčení o akreditaci na základě splnění akreditačních požadavků
podle ČSN EN ISO/IEC 17025

•

stěhování do nové budovy a vybudování dozvukové místnosti

•

navázány kontakty s laboratořemi v ČR a v zahraničí (Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov – UCEEB,
ČVUT v Praze, Center for Integrated Building Technology při Lucerne University of Applied
Sciences and Arts)

•

2018 – rozšíření plochy zkušební laboratoře na více než 700 m2

SOUČASNOST
•

akreditováno podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

•

9 zkoušek v rámci akreditace

•

zkušební a měřicí zařízení pro průtoky vzduchu
do 15 000 m3/hod

KVALITA
•

zaručena pravidelnou obhajobou Osvědčení o akreditaci
vydávaném národním akreditačním orgánem –
Českým institutem pro akreditaci o.p.s

•

postavena na znalostech a zkušenostech techniků

•

umožněna kvalitní měřicí technikou (AHLBORN, Vaisala,

•

potvrzována mezilaboratorními srovnávacími testy

Rosemount, MATTECH, Brüel & Kjær, Endress + Hauser)

www.air-lab.cz

PŘEHLED AKREDITOVANÝCH ZKOUŠEK

Pořadové číslo zkoušky

1

Přesný název zkušebního
postupu
Měření vzduchového výkonu
s použitím normalizovaného
vzduchovodu

Identifikace zkušebního
postupu

Předmět zkoušky

ČSN EN ISO 5801

• Ventilátory
• Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13141-4
ČSN EN 13141-7
ČSN EN 13141-8

• Jednosměrné větrací
jednotky
• Přiváděcí a odváděcí
potrubní větrací jednotky
pro nucené větrání (včetně
zpětného získávání tepla)
• Přívodní a odsávací větrací
jednotky bez vzduchovodů
(včetně zpětného získávání
tepla) pro nucené větrací
systémy určené pro jednotlivé místnosti

ČSN EN 308

• Výměníky tepla
• Rekuperátory
• Regenerátory

2

Zkoušení výkonu součástí/
výrobků pro větrání
obytných budov

3

Měření účinnosti zařízení
pro regeneraci tepla

4

Měření hladiny akustického
výkonu do potrubí

ČSN EN ISO 5136

• Ventilátory
• Vzduchotechnická zařízení

5

Měření hladiny akustického
výkonu zdrojů hluku

ČSN EN ISO 3741
ČSN EN ISO 3746
ČSN ISO 9614-2
ČSN EN ISO 3744

• Strojní zařízení
• Vzduchotechnická zařízení
• Zdroje hluku

6

Zkoušení mechanických
vlastností

ČSN EN 1886 (čl. 5–9)

• Vzduchotechnická zařízení

7

Zkoušení aerodynamických
vlastností

ČSN EN 1751

• Vzduchotechnické klapky
a ventily

8

Měření průtoku vzduchu
a tlakové ztráty v potrubí

ČSN EN 5167-1

• Ventilátory
• Vzduchotechnická zařízení
• Potrubní komponenty

9

Měření akustického útlumu

ČSN EN ISO 11546-2
ČSN EN ISO 11820
ČSN ISO 10847

• Kryty malých strojů
• Tlumiče
• Venkovní protihlukové clony

www.air-lab.cz

KONTAKT
Sídlo:

Korunní 810/104
101 00 Praha 10
Česká republika

Provozovna: Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou
Česká republika
IČO:

02434571

DIČ:

CZ02434571

E-mail:

info@air-lab.org

Tel.:

(+420) 483 368 181
www.air-lab.cz

www.air-lab.cz

